
                                                               

              V PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE AMES

FICHA DA CANDIDATURA

1. PERSOA OU ENTIDADE QUE PRESENTA A CANDIDATURA

Persoa ou entidade que formula a proposta:

Nome ou razón social:

Enderezo postal:

Teléfono:

Enderezo electrónico:

2. DATOS DA CANDIDATURA

Nome da empresa:

Representante:

Nome ou razón social: 

Ano de creación Ano de incorporación do galego

Enderezo postal:

Teléfono:

Enderezo electrónico: Enderezo web:

3.CATEGORÍA NA QUE SE PRESENTA

A. USO CONSOLIDADO DA LINGUA: empresas que realizan un uso estable e 

continuado da lingua galega desde hai máis de dous anos

B. NOVA INCORPORACIÓN: empresas que se crearon nos últimos dous anos 

ou que incorporaron o galego nese mesmo período
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              V PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE AMES

4. MÉRITOS QUE SE ALEGAN

A. Comunicación externa ou relacional

A empresa ten páxina web? SI/NON

No caso de ter páxina web, está en galego? SI/NON

Indique o enderezo:

A empresa ten redes sociais? SI/NON

No caso de ter redes sociais, están en galego? SI/NON

Indique os enderezos:

A sinaléctica do establecemento empresarial está en galego? SI/NON

No caso de estar en galego, achegue imaxes

Realiza campañas publicitarias ou materiais promocionais en calquera 

soporte en galego? SI/NON 

En caso de resposta positiva, achegue imaxes ou ligazóns

Usa habitualmente o galego nas súas actividades e nos seus servizos? 

SI/NON

A atención habitual á clientela e ao público en xeral realízase en galego? 

SI/NON

Outros méritos

B. Comunicación interna ou de xestión

A comunicación interna co persoal ou entre os diferentes departamentos, se

os houbese, realízase en galego? SI/NON

Se as posúe, achegue mostras documentais sen datos persoais 

(nóminas, contratos...)

Na súa empresa existen normas, formais ou informais, de usos lingüísticos 

que fomenten o uso do galego e a diversidade lingüística? SI/NON

*Se posúe mostra documental, achéguea

Outros méritos
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              V PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE AMES

5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA PARA ACREDITAR OS MÉRITOS

O Concello de Ames poderá comprobar a veracidade dos datos achegados ou requirir máis

información sobre os usos lingüísticos das empresas candidatas ao premio.

A persoa interesada, nos termos do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015 de procedemento
administrativo común das administracións públicas, manifesta baixo a súa responsabilidade:
1. Que coñece e acepta todo o recollido nas bases do certame.
2. Que acepta e autoriza a súa participación no premio.
3.  Que  non  está  incursa  en  ningún  dos  suposto  que  lle  impidan  obter  a  condición  de
beneficiaria.
4. Que se atopa ao corrente nas obrigas tributarias e coa seguridade social e co Concello de
Ames.
5. Que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de
tempo inherente ao procedemento no que se inscribe.

Ademais, autoriza ao Concello de Ames a comprobar en calquera fase do procedemento que se
cumpren as condicións anteriores tanto na Axencia Estatal da Administración Tributaria como
na  Tesourería  Xeral  da  Seguridade  Social  (en  caso  de  non  autorizar,  deberá  achegar
documentación acreditativa das ditas condicións).

☐ SI   ☐ NON 

Lugar e data: , de  de 2022

Nome e sinatura:

O responsable do tratamento destes datos é o Concello de Ames. Os datos serán tratados coa finalidade específica de posibilitar a
participación no IV PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE AMES, de conformidade co establecido no Regulamento 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello sobre protección de datos de carácter persoal e demais disposicións de aplicación. A lexitimación do
tratamento está baseada no consentimento das persoas interesadas en participar nesta actividade. O prazo de conservación dos datos
dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais ou os que legalmente sexan de obrigado cumprimento. Os datos
solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na
citada lexislación.  As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Ames poderán exercitar os dereitos de acceso,
rectificación,  supresión,  oposición,  limitación do tratamento e portabilidade,  así  como a opoñerse á  toma de decisións individuais
automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do
ficheiro (Concello de Ames). Tamén poderán exercitar os seus dereitos ante o delegado de Protección de Datos do Concello no enderezo
electrónico dpd@concellodeames.gal.

PARA O XURADO DO PREMIO LINGUA E EMPRESA DO CONCELLO DE AMES

DEPARTAMENTOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
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